
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

VARTO MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ PAYDAŞ GORÜŞ ANKETİ

Muş Alparslan Üniversitesi'nin kalite sürecinde değerlendirilmek üzere dış paydaş olarak kurumunuzun/firmanızın
görüş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

l. Muş Alpırslan Üniversitesinin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için daha önemlidir?
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2. Muş Alparslan Üniversitesi ile hangi alanlarda işbirliğiyapmak istersiniz?
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3. Muş Alparslan Üniversitesi ile yürütttiğünüz ortak faaliyetler varsa karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
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4. Sizce Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık alanında bölgesel kalkınnıaya en çok hangi çılışnıa/lar'ı]e iş_:
sağlayabilir?
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5. Sizce Muş Alparslan Üniversitesi ziraat alanında bölgesel kalkınmaya en çok hangi çalışma/lar ile katkı
sağlayabilir? , t
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KATKJLARINIzDAN DoLAyI rpşprrün pnpnız...



 

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 

VARTO MESLEK YÜKSEKOKULU 

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞ ANKETİ 

Muş Alparslan Üniversitesi’nin kalite sürecinde değerlendirilmek üzere dış paydaş olarak kurumunuzun/firmanızın 

görüş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kurum/Kuruluş/Firma Adı MUŞ DEVLET HASTANESİ ECZANE BİRİMİ 

Kurum/Kuruluş/Firma Faaliyet Alanı SAĞLIK/ECZANE  

Telefon  

E-mail  

 

1. Muş Alparslan Üniversitesinin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için daha önemlidir? 

Eğitim 

Sağlık hizmetleri 

Staj / kurs / seminer / sınav 

 

2. Muş Alparslan Üniversitesi ile hangi alanlarda işbirliği yapmak istersiniz? 

Birimimizle uyumlu olarak eczane hizmetleri alanında staj, seminer, eğitim alanında iş birliği yapılabilir.  

 

3. Muş Alparslan Üniversitesi ile yürüttüğünüz ortak faaliyetler varsa karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 

Mevcut ortak faaliyetimiz yok.  

 

4. Sizce Muş Alparslan Üniversitesi eczacılık alanında bölgesel kalkınmaya en çok hangi çalışma/lar ile katkı 

sağlayabilir? 

Seminerler ve  eğitim alanında hem eczacılara hem de eczane  personeline katkı sağlayabilir.  

 

5. Sizce Muş Alparslan Üniversitesi sağlık alanında bölgesel kalkınmaya en çok hangi çalışma/lar ile katkı 

sağlayabilir? 

Nitelikli personel yetiştirme ile bölgedeki insanların iş hayatına katılması ile katkı sağlayabilir.  

 

 

 

KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ... 



MUş ALrARsLAN üıvivnnsirnsi
VARTO MESLEK YÜrSPrOKULU

DIş pAyDAş cönüş aNrpri
MuŞ AlParslan Üniversitesi'nin kalite sürecinde değerlendirilmek üzere dış paydaş olarak kurumunuzun/firmanızın
görüş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
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2. Muş Alparslan Üniversitesi ile hangi alanlarda işbirliği yapmak istersiniz?
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5. Sizce Muş Alparshn Üniversitesi ziraat alanında bölgesel kalkınmaya en çok hangi çalışma/lar ile katkı

KATKJLARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ...







Muş ALpARsLaN üNivBnsirrsi
VARTO MESLEK YÜrSErOKULU

DIş pAyDAş cönüş aNrBri

1. Muş Alparslan Üniversitesinin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için daha önemlidir?

Eğitim

Araştırma

Sağlık hizmetleri

kültür / sanat

ı,|Bed"o eğitimi / spor faaliyetleri

Staj / kurs / seminer / sınav

Danışmanlık

Diğer/ Açıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin kalite sürecinde değerlendirilmek üzere dış paydaş olarak kurumunuzun/firmanızın
görüş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurum/Kurulus/Firma Adı
Kurum/Kuruluş/Firma Faalivet Alanı

2. Muş Alparslan Üniversitesi ile hangi alanlarda işbirliği yapmak istersiniz?



4. MuŞ AlParslan Üniversitesinde ilimizin sporu ile ilgili yapılan çahşmalardan haberdar ediliyor musunuz?
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KATKILARINIZDAN DoLAyI rnşErrün pnERiz...



Muş ALrARsLAN üNivEnsirnsi
VARTO MESLEK YÜ«SBrOKULU

DIş pAyDAş cönüş aı.u<nri

Muş Alparslan Üniversitesi'nin kalite sürecinde değerlendirilmek üzere dış paydaş olarak kurumunuzurı/firmanızın
göriiş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
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Üniversitesinin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için daha önemlidir?
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2. Muş Alparslan Üniversitesi ile hangi alanlarda işbirliği yapmak istersiniz?
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3. MÜş Alparsl-an Üniversitesi ile yürüttiiğünüz ortak faaliyetler varsa karşılaştığınız sorunlar nelerdir?



4. Sizce Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık alanında bölgesel kalkınmaya en çok hangi çalışma/lar ile katkı
sağlayabilir?

5. Sizce Muş Alparshn Üniversitesi ziraat alanında bölgesel kalkınmaya en çok hangi çahşma/lar ile katkı
sağlayabilir?

KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ...


